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С П И С Ъ К  

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ  

В СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ОБЯВЕНАТА ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ 

СЛУЖИТЕЛ ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ 

РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“,   

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ 

РЕСУРСИ“ 

 

I. Допуска до събеседване следните кандидати: 

1. Мая Любенова Костадинова; 

2. Лилия Николова Колева; 

3. Станислав Димитров Цолов; 

4. Десислава Красимирова Драгомирова. 

  

II. Недопуска до събеседване следните кандидати:  

Няма недопуснати кандидати. 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване на 18.01.2022 г. в 11:00 ч. 

в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1.  

В изпълнение на Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на 

здравеопазването допуснатите кандидати при явяване за участие в събеседването 

следва: 

1. да са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни 

документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на точка II, 1 и 2  oт Заповед 

№ РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или  

2. да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в 

обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за 

COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), 

удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу 

SARS-CoV-2, по смисъла на т. II, 3 oт Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра 

на здравеопазването. 
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Горепосочените изисквания важат и за членовете на комисията. 

Участниците в събеседването трябва да представят копие на валидни 

документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства. 

III. Критерии по които ще се извършва подбора: 

1. Аналитична компетентност; 

2. Ориентация към резултати; 

3. Работа в екип; 

4. Комуникативна компетентност; 

5. Фокус към клиента (вътрешен/външен); 

6. Професионална компетентност; 

7. Дигитална компетентност. 

 

На събеседването кандидатите ще се оценяват по 5-степенна скала, съгласно 

приложение № 1 към Правилата за извършване на подбор при процедура за мобилност 

по чл. 81а от Закона за държавния служител в Министерството на туризма, утвърдени 

със Заповед № Т-РД-04-1 от 27.01.2020 г.  

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени 

при сбор от оценките от всеки от членовете на комисията, оформен в приложение № 2 

към Правилата за извършване на подбор при процедура за мобилност по чл. 81а от 

Закона за държавния служител в Министерството на туризма, утвърдени със Заповед 

№ Т-РД-04-1 от 27.01.2020 г. 

Комисията взе решение минималният резултат, при който кандидатите се 

считат за успешно издържали събеседването да е минимум 84 точки, получени при 

сбор от оценките на всеки от членовете на комисията. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

КРАСИМИРА НЕЧЕВА      /П/ 

 

 


